
نظرة

على األحداث

(92)العدد 

2023يناير  

:  عدد خاص

الذهب .. أشجار الجوجوبا

األخضر في مصر



2023يناير –عدد خاص(92)العدد 

حقوق النشر محفوظة

لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

وليةالدوالبحوثالفكرمراكزتصدرهماعلىالضوءبإلقاءتهتمدوريةنشرة...األحداثعلىنظرة

لتزويدوذلكالشهر،خاللوقعتالتيالعالميةاألحداثألبرزتحليلهافيالعالميةاألنباءووكاالتوالصحف

المتعلقةالحرجةيةواالستراتيجالسياسيةبالقضايايتعلقفيماالدقيقةبالتحليالتالعامةالسياساتصنَّاع

ة،اآلسيويالقارةفيواألحداثاإلفريقي،الشأنومتابعةالجوار،ودولالعربي،الوطن:وهيملفاتبخمسة

ليلوتحمتابعةأجلمنبالمركزالقراردعمفريقعملنتاجهي"األحداثعلىنظرة".الدوليةالتطوراتوأخيرًا

دعمفيكرالفمراكزبأهميةإيمانًامباشر،غيرأومباشربشكلمصرعلىالمؤثرةوالدوليةاإلقليميةالتطورات

/رالتقاريـإصـدارجهـةعلـىالنشرةفيالـواردةوالمعلومـاتالبيانـاتصحـةمسؤوليةوتعودالقرار،صانع

.تحليلكلنهايـةفـيإليهـااإلشـارةتتـمالتـياألصليـة،التحليالت

1



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

المركـزرئيـس

أسامة الجوهري/ السيد

مساعد رئيس مجلس الوزراء

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ريرـــس التحـرئي

خديجـة عرفـة. د

رئيس محور التواصل المجتمعي

مدير التحرير

إسماعيلأحمد إسراء . د

مدير اإلدارة العامة للقضايا االستراتيجية

اإلعدادرئيس فريق 

أماني عاطف

اإلعدادفريق 

التصميم الجرافيكي

أســمــاء صــــالح

المراجعة الفنية واللغوية

حقوق النشر محفوظة

لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

أنـــــــــــــــدرو ألبــيــــــــــر

رانيــــــــا ســليــمـــان

هــــاجـــــــــــر جـمـــــــال

أســـماء رفــــاعــــــي

أحــــــمــــــد يــــــاســــــر

هـــديــــــر مصطفى

جهــــــاد الخطيــــب

فيـصــــل عبــد هللا

فــاروق أبـو ضـيف

ــرحـــبـــيــبـة يــــــاســــ

ابــــتــــهـــال أحـــمـــد

نــــــورا الــــــبــــــري. د

أيــمــن الســيــد. أ



3



المحتـــوى

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

حقائق .. أشجار الجوجوبا: ثانيًا
وأرقام

مميزات زراعة الجوجوبا: رابعًا

مشروعات زراعة أشجار : ثالثًا
الجوجوبا في مصر

6

((Jojobaالتعريف بنبات الجوجوبا : أولًا

الجدوى االقتصادية لزراعة : خامسًا
الجوجوبا

عروض: سادسًا

7

9

12

16

19

21

ملخص



5



6

ملخص

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

ءمــة أو هكــبا يلطلــق علــى نبــات الجوجوبــا، يلعمــد واحــدًا مــن أك ــر المحاصــيل مال" الــبها األخضــر"

ف مـع النظـا  للظروف البيئية والموارد األرضية والمائية في مصر، فضلًا عن قدرته على  التكيُّ

.البيئي الصحراوي، والظروف المناخية القاسية بشكل عا 

قـة مـن ويعـود سـبا تسـمية نبـات الجوجوبـا بالـبها األخضـر إلـى العوائـد االقتصـادية المتحق

ـــا كوقـــود للطـــائرات، كمـــ ـــدة، إذ يلســـتخد  حاليً ـــه اســـتخدامات عدي ـــا ل ـــت الجوجوب ـــهز فزي ا زراعت

بكتيريـا، يلستخد  في مجـال الطـا والصـيدلة باعتبـاره مضـادًا ألنـواع عديـدة مـن االلتهابـات وال

سـتخدمة فضلًا عن استخدامه في مجال المبيدات الطبيعيـةز حيـي يلعتبـر أحـد أبـرز البـدائل الم

.للمبيدات الكيميائية

لمزروعة وبالنظر إلى العوائد االقتصادية لنبات الجوجوبا، تواصل مصر جهودها لزيادة الرقعة ا

ه فـي عـدد بالجوجوبا، وقد أسفرت تلك الجهود في السنوات القليلة الماضية عن انتشار زراعت

ي من المحافظات واألقاليم المصرية، لعل أبرزها الوادي الجديد، ومحافظة البحر األحمـر، وواد

.النطرون، ومحافظة اإلسماعيلية، وغيرها

تـه لتعزيـز وإلى جانا االستفادة من عوائده االقتصادية، فإن مصر تستهدف  التوسُّع فـي زراع

ه تضمن تحركاتها في مجال االقتصاد األخضرز ذلك ألن الجوجوبا نبات صحراوي بامتياز، وزراعت

كفــاءة اســتخدا  المــوارد المائيــة واألرضــية، والحصــول علــى أعلــى عائــد، عــالوة علــى انخفــا 

ل األخــر ، تكــاليف زراعتــه،  وتمتُّعــه بحصــانة كبيــرة ضــد جميــع األمــرا  التــي تصــيا المحاصــي

وتـــتم زراعتـــه فـــي جميـــع أنـــواع األراضـــي التـــي ال تصـــل  ألي محصـــول  خـــر، بمـــا فيهـــا األراضـــي

منخفضة الخصوبة

الصـادرة عـن« نظرة علـى األحـداث»من نشرة العدد الخاص وفي ضوء ما سبق، يناقش هبا 

، وذلــك "الــذهب األخضــر فــي مصــر.. أشــجار الجوجوبــا"مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار  

ــا وخصائصــها، وأمــاكن زراعتهــا فــي مصــر، مــع التطــرق إلــى الحقــائق بتعريــف أشــجار الجوجوب

ـــى مســـتو  العـــالم، ومشـــروعات زراعـــة أشـــجار  ـــا عل واألرقـــا  وثيقـــة الصـــلة بزراعـــة الجوجوب

الجوجوبــــا فــــي مصــــر، فضــــلًا عــــن المزايــــا المتلحقاقــــة مــــن زراعــــة الجوجوبــــا، واســــتخداماتها، 

.والمكاسا االقتصادية الناتجة عن زراعتها
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

200عـام، وربمـا صتجـاوز الــ 100نبات الجوجوبا نبات بري، دائم الخضرة، قـد صصـل دورة حياصـل إلـى ن ـو •

.عام

الملمس، أوراقل كثيفة، صأخذ شكلًا بيضاويًا، وصشبل إلى حد كبير أوراق الزيتون، غير أنها جلدية•

.  ومغطاة بطبقة سميكة من الشمع

أمتــار، ويتفــره منــل مجموعــة جــذور جانبيــة غيــر 10لديــل جــذر وصــدي عميــق، قــد يصــل طولــل ألكثــر مــن •

أمتار، وذلـ  وفقًـا الخـتالع معـدل سـقوط األمطـار، أو مـاء 4إلى 1.5يتراوح ارصفاعها من . سط ية

. الري

، " راءذهـب الصـ"يُزرَه بشكل رئيس في المنـاطق الصـ راوية مـن العـالم، لـذا يُعـرَع أيضًـا باسـم •

ف مـع البيةـة فإلى جانب قيمتل االقتصادية العظيمة، فإنل يُعد مـن أكثـر النباصـات قُـدرة علـى التكي ـ

: ويرجع ذل  إلى. الص راوية 

oل مـن قلة احتياجل إلى الميـا،، ال سـياما وأن أوراقـل لـديها طبقـة شـمعية سـميكة، مم ـا يقلـ
.  فقدانها للميا،

oوقوع أوراقل بشكل عمودي؛ مم ا يقلل من صعرضها ألشعة الشمس ال ارقة.

مـن وزن % 40يُعد من الم اصيل الزيتية، إذ صضـم بـذور، زيتًـا نقيًـا فريـدًا مـن نوعـل بنسـبة صزيـد عـن •

". شمع سائل"النبات، يُصناف كيميائيًا على أنل 

.  صلعب شجرة الجوجوبا دورًا حيويًا في مكاف ة آثار التص ر، وص سين جودة التربة•



8

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

1982عام . بدأ استخدام زيت الجوجوبا كسلعة صجارية

.2019قيمة سوق زيت الجوجوبا العالمية عام  مليون133.2
دوالر أمريكي

حصـــة أمريكـــا الشـــمالية فـــي ســـوق إنتـــا  زيـــت الجوجوبـــا

.  العالمية؛ حيث صمثِّل ال صة الكبرى

39%
من الناصج 
العالمي

.2021قيمة سوق زيت الجوجوبا العالمية عام  مليون 245.19
دوالر  أمريكي

 دة بدأت صناعة زيت الجوجوبا عالميًّا في المكسي  والواليات المت

.األمريكية
1971عام 



ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

10 2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

، بمعدل 2027العالمية المتوقاعة ب لول عام الجوجوباقيمة سوق زيت 

. ٪6.2يصل إلى CAGRنمو سنوي مركب 

مليون 351.75
دوالر أمريكي

 لول بالجوجوبانصيب الصين المتوقاع من سوق زيت 

%.13.1، بمعدل نمو سنوي مركب 2027عام 

مليون 58.6
دوالر أمريكي

وجوبـاالجكما قد صشهد كل من اليابان وكندا نموًا في نصيبهما فـي سـوق 

٪ علـى التـوالي، إضـافة إلـى نمـو 7.9٪ و 5بمعدل نمـو سـنوي مركـب يقـدر بــ 

. ٪ صقريبًا5.9نصيب ألمانيا بمعدل نمو سنوي مركب 

حصـــة أمريكـــا الشـــمالية فـــي ســـوق إنتـــا  زيـــت الجوجوبـــا

.  العالمية؛ حيث صمثِّل ال صة الكبرى
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

سوق زيت الجوجوبا على مستوى العالم

%7المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للسوق 

2027

2021

25.493

طنًا
17.020

طنًا

اإلنتاج الفعلي
اإلنتاج المتوقَّع



ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

12 2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

يـة فـي يعد م صول الجوجوبـا أحـد أبـرز النباصـات صوافقًـا مـع المـوارد المائيـة واألرضـية والظـروع البية

وء علـى ويمكـن فيمـا يلـي إلقـاء الضـ.  مصر، وهو خيار استراصيجي مثالي الستغالل الص راء المصرية

:خريطة مشروعات زراعة الجوجوبا في مصر

مشروه زراعة الجوجوبا 

بالوادي الجديد

750بتكلفــة )ألــف فــدان مــن الجوجوبــا 15فــي زراعــة -2022فــي ينــاير -نجــم مركــز بــاريس بــالوادي الجديــد 

شــرق بال" جوجوبــا"، ويضــم أكبــر مشــتل "زيــوت الطــائرات"إلنتــا  أغلــى الزيــوت بالعــالم ( مليــون جنيــل

".  أشجار الذهب األخضر"األوسط، والذي يُعرع باسم 

ر مشروه زراعة الجوجوبا بم افظة الب 

(فدان3000مستهدع زراعة )األحمر  

بمســاحة ألــف فــدان باســتخدام ميــا،" زراعــة الجوجوبــا"صــم افتتــاح المرحلــة األولــى مــن مشــروه •

ن الم افظـة الصرع الص ي المعالج ثالثيًّا بم افظة الب ر األحمر، وفقًا لبروصوكول التعـاون بـي

، والــذي يســتهدع صعزيــز االســتثمار فــي 2021وهيةــة صنميــة الصــعيد، الــذي صــم صوقيعــل فــي أكتــوبر 

.مليون جنيل138.5زراعة النباصات الزيتية، وأبرزها الجوجوبا والجاصروفا وغيرهما، بتكلفة بلغت 

وجار العمل مـن أجـل االنتهـاء مـن أعمـال المرحلـة الثانيـة مـن المشـروه، والتـي صسـتهدع زراعـة •

.  2022من الطرق الداخلية بالمزرعة في ديسمبر % 90فدان؛ حيث صم االنتهاء من 2000مساحة  

2
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

مشروه زراعة الجوجوبا في 

وادي النطرون

راضـــي بـــدأ موســـم حصـــاد الجوجوبـــا باألراضـــي التابعـــة للشـــركة المصـــرية الخليجيـــة الستصـــالح األ

، للعام الثالـث علـى التـوالي؛ حيـث 2022بمنطقة وادي النطرون في أغسطس  MK Jojobaالص راوية 

كجــم، بمــا يفــوق التقــديرات التــي وضــعها فريــق الهيةــة االستشــارية200صجــاوز إنتــا  الفــدان الواحــد 

. للشركة مُسبقًا

3

"  سرابيوم"زراعة الجوجوبا بغابة 

باإلسماعيلية

ـــزره بهـــا عـــدة أنـــواه مـــن 500صمتـــد غابـــة ســـرابيوم بم افظـــة اإلســـماعيلية علـــى مســـاحة  فـــدان، ويُ

الجوجوبــــا، والســــرو، والصــــنوبريات، والكايــــا، والكازورينــــا، والكــــافور، والتــــوت،: األشــــجار، وأبزرهــــا 

مــن إجمــالي مســاحة % 6وصســت وذ زراعــة شــجر الجوجوبــا علــى .  وكنكــاربس، والسيســال، والبــامبو

. الغابة

4



ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

14 2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

:  ليهذا وصتباين مشروعات الجوجوبا من حيث نوعية الميا، التي صعتمد عليها، كما يتضم فيما ي

:مشروعات صعتمد على الري بميا، عذبة أو منخفضة الملوحة، مثل

الشيمواديمنطقة
منطقة وادي باريس 

(الوادي الجديد)

فــــدان لجهــــاز الخدمــــة 200مشــــروه زراعــــة 
.الوطنية

ألـــف فـــدان 12مشـــروه استصـــالح وزراعـــة 

.جوجوبا

:لمشروعات صعتمد على الري بميا، مرصفعة الملوحة، مث

.فدان جوجوبا بمشروه المليون ونصف المليون فدان1000مشروه استصالح وزراعة 



15

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

:مشروعات صعتمد على الري باستخدام ميا، الصرع الص ي المعالج، مثل

م افظة بني سويف

.فدان جوجوبا100مشروه زراعة 
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:ما يليعلى جُملة من المزايا، يتمثال أبرزها في" الجوجوبا"صنطوي زراعة نبات 

استهالك كميات قليلة من الميا،

مـرة فقـط فـي العـام، كمـا ( 15-12)حيث يُروَى نبـات الجوجوبـا بـالتقطير، وي تـا  إلـى الـري ن ـو 

.صت مال الشجرة الناضجة عدم الري لمدة صصل إلى عام كامل

ص م ل درجات عالية من الملوحة

آالع جـزء فـي المليـون ب ـد أقصـى دون 10جزء فـي المليـون، ويمكـن أن صصـل إلـى 3000صبلغ 

.أن يؤثر ذل  سلبًا على إنتاجيتها

صدني احتياجها من األسمدة العضوية

هــا، حيــث ص تــا  إلــى القليــل مــن األســمدة العضــوية فــي الســنوات األربــع األولــى مــن زراعت

.ويمكن بعد ذل  إضافة كميات قليلة جدًا من األسمدة الكيماوية إلى ميا، الري
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عدم حاجتها إلى الرش الوقائي أو العالجي

.بالنظر إلى م دودية إصابتها بال شرات واألمراض النباصية

يمكن جمع بذور أشجار الجوجوبا فور نضجها 

ــى  ــؤثر ذلــ  عل ــة، دون أن ي ــدي العامل ــوافر األي ــدون جمــع لعــدة أشــهر ل ــين ص ويمكــن صركهــا ب

.الم صول

يمكن صخزين الم صول لفترات زمنية طويلة 

روع دون أن صتـأثر خواصــل؛ حيـث يقــاوم الزيــت الـذي ص تويــل البـذور األكســدة حتــى فـي  ــل الظــ

.المناخية القاسية

ارصفاه مردود، االقتصادي

ــراد الفــدان  ــزداد هــذا 6ن ــو ( ســنوات7عمــر )حيــث يبلــغ متوســط إي آالع جنيــل علــى األقــل، وي

.اإليراد بصورة سنوية



ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

18 2023يناير ددـع–نظرة على األحـــداث 

لجةيمكن ري نبات الجوجوبا بميا، الصرع الص ي المعا

.بما ي قق االستفادة المرجوة من إعادة صدوير الميا،

صشكل مخلفات الجوجوبا علفًا غنيًا

، التــي "السيموندســين"مــن البــروصين، وذلــ  بعــد صخليصــها مــن مــادة % 30حيــث ص تــوي علــى 

.صعمل على صقليل الشهية

صتالءم زراعة أشجار الجوجوبا مع المناخ الص راوي

دة التـي ال سياما الص راء المصرية؛ حيث صت مل درجات ال ـرارة المرصفعـة فـي الصـيف، والبـار

.درجات مةوية في الشتاء4ال صقل عن 

أن مصر من أنسب الدول لزراعـة أشـجار الجوجوبـا، مـن حيـث صـوافر 

اض الظروع المناخية واألراضي المالئمة لزراعتها، إلى جانـب انخفـ

.، مقارنة بباقي دول العالم%50صكلفة إنتا  زيت الجوجوبا بن و 
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ل مــن صتعــدد اســتخدامات أشــجار الجوجوبــا، وصرصفــع القيمــة االقتصــادية لهــا بــالنظر إلــى مــا صتمتــع بــ

يـد خصائص مميزة، ال سيما في  ل ارصفاه مردودها االقتصـادي، حيـث يـدخل زيـت الجوجوبـا فـي العد

:من الصناعات والمست ضرات الطبية، كالتالي

1

2

استخدامات صناعية عديدة

بديل نظيف وفعال لوقود الديزل

ــا فــي صــناعة األعــالع والســماد العضــوي ، يُســتخدم زيــت بــذرة الجوجوب

والــــــورنيص، والصــــــابون، والشــــــموه، واألحبــــــار، والبالســــــتي ، وزيــــــوت 

.  التش يم، والمبيدات ال يوية

يمكـــن اســـتخدامل فـــي صشـــغيل م ركـــات المركبـــات، والطـــائرات ، فهـــو 

ى انخفـاض يصلم كوقود حيوي، حيث يعد بديلًا صديقًا للبيةـة، بـالنظر إلـ

ا ــل العــوادم الناصجــة عنــل، وكــذل  االنبعاثــات الكربونيــة، فضــلًا عــن حف

.  والم ركات لفترة أطولالمواصيرعلى 

استخدامات طبية3

 ـرارة، يُستخدم زيت الجوجوبا في صـناعة األدويـة والعقـاقير الخافضـة لل

مـا والمسكنات، وعال  االلتهابات والجروح وال روق وحساسـية الجلـد، ك

. يدخل في صناعة مست ضرات التجميل 
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4

5

يُستخدم لغرض صشجير المناطق الجافة

مجاالت مستقبلية واعدة الستخدام الجوجوبا

ل علـــى وإيقـــاع انجـــراع التربـــة، كمـــا يُعـــد ســـمادًا طبيعيًّـــا للتربـــة الحتوائـــ

.  نسب عالية من النتروجين، كما يعد مصدرًا غذائيًا لل يوانات

لــذبا  صتمثاــل فــي وقايــة النباصــات، ومكاف ــة بعــ  ال شــرات مــن قبيــل ا

األبــــي ، عــــالوة علــــى اســــتخدامل فــــي مكاف ــــة بعــــ  أنــــواه األمــــراض 

ن شـأنل البكتيرية على نباصات العنـب وبعـ  نباصـات الزينـة، األمـر الـذي مـ

يةـــة ال ــد مــن االعتمـــاد علــى المبيــدات الكيميائيـــة الضــارة ل نســان والب

.  بوجلٍ عام

إصاحة فرص عمل للشبا 6

ــــدة  ــــا فــــي المنــــاطق الصــــ راوية فــــرص عمــــل جدي صتــــيم زراعــــة الجوجوب

.للشبا ، بأعباء م دودة نسبيًا من الموارد المائية والمالية
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الض وء علـى ،(IntechOpen)والمنشورة على موقع ،(Raman Bala)" رامان باال"سلاطت دراسة للكاصب 

يــز طبيعـة نبــات الجوجوبـا وخصائصــل وفوائـد، واســتخداماصل المتعـددة، وأشــارت الدراسـة إلــى مـا يم

ة القاسـية، هذا النبات من سماتٍ فريدة، ال سياما ما يتعلاق بقدرصل على التكيف مع الظـروع المناخيـ

يهـا زراعـة ودور، الداعم للنظام اإليكولوجي، الفتة االنتبا، إلـى عـدد مـن المنـاطق الرئيسـة التـي صـتم ف

ومصـر، المكسـي ، والواليـات المت ـدة األمريكيـة، وأسـتراليا، والبرازيـل،: شجيرات الجوجوبا، وأبرزها

.  وإسرائيل، وجنو  إفريقيا

خضــرة، وفيمــا يتعلاــق بطبيعــة النبــات، أوضــ ت الدراســة أن شــجرة الجوجوبــا صتســم بكونهــا دائمــة ال

وراق ومقاومة للجفاع، بما يجعلها مناسبة للزراعة في المناطق الص راوية، مضـيفة أن دورة حيـاة أ

أمتــار، كمــا قــد 6الجوجوبـا قــد صســتمر لمــدة موســمين أو ثالثــة، وأن طــول الشـجرة قــد يصــل إلــى ن ــو 

اء مترًا، األمـر الـذي يؤهلهـا المتصـاص الرطوبـة مـن التربـة، ويسـمم لهـا بالبقـ25-15صمتد الجذور لن و 

.والنمو لفترة طويلة قد صتجاوز المائتي عام

ة آثـار وحول دور، الداعم للنظام البيةي، أكدت الدراسة أن مزاره الجوجوبـا صلعـب دورًا بـارزًا فـي مكاف ـ

رضــي التصــ  ر وص ســين جــودة التربــة، خاصــةً وأن قشــور بــذورها الزيتيــة يمكــن اســتخدامها كغطــاء أ

.  وقائي، لتقليل معدالت التبخر والتعرية، فضًال عن كونها سمادًا جيدًا للتربة

،hohoba))الهوهوبـا : ، منهـا"الجوجوبـا"كما استعرضت الدراسـة عـدة مسـميات مختلفـة صُطلـق علـى 

 pig))وجـوز الخنزيـر ،(deer nut)وجـوز الغـزالن ،goat nut))وجوز المـاعز ،coffee berry))وصوت القهوة 

nut، وشـجيرة القهـوة((coffee bush، وأوراق الليمـون((lemon leaf، موضـ ة أن االسـم العلمـي لهـا

".السيمونديا الكاليفورنية"أو " السيمونديا الصينية"هو 

ذهب الص راء -الجوجوبا
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ـــة  ـــى رأســـها إمكاني ـــا، وعل ـــت الجوجوب ـــرز اســـتخدامات زي ـــى أب ـــى هـــذا الن ـــو، صطراقـــت الدراســـة إل وعل

: نهــااســتخدامل كوقــود حيــوي صــديق للبيةــة، إلــى جانــب دخولــل فــي صــناعات اســتراصيجية متعــددة، م

ر الـذي صناعة الدواء ومست ضرات التجميل، فضلًا عـن إمكانيـة اسـتخدامل فـي صشـ يم ااالت، األمـ

.يجعلل أحد أهم الم اصيل

ــق بفوائــد، الصــ ية والعالجيــة، والتــي دفعــت الهنــود واستفاضــت الدراســة بشــكل خــاص فيمــا يتعلا

توائــل ال مـر، علــى ســبيل المثــال، لالعتمــاد عليــل بشــكل كبيــر فيمــا مضــى ألغــراض الطهــي؛ وذلــ  الح

.على نسبة عالية من البروصين، وخلو، من الكوليسترول

ي صعزيـز وختامًا، أكادت الدراسة األهمية االقتصادية والصناعية لشجرة الجوجوبـا، فضـلًا عـن دورهـا فـ

سـين جـودة التنمية المستدامة، ال سياما في المناطق القاحلة وشـبل القاحلـة؛ نظـرًا لقـدرصها علـى ص 

.  التربة ودعم دورة حياة النبات وال يوان
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إلـى أن صنفيـذ الخطـط المصـرية الخاصـة بزراعـة أشـجار ،(Trend Detail)أكد مقال منشور على موقـع 

ة ، مـــن شـــأنل أن يُ ـــدث طفـــرة كبيـــرة فـــي االقتصـــاد المصـــري؛ نتيجـــة زيـــاد"الجاصروفـــا"و" الجوجوبـــا"

.العوائد االقتصادية للبالد

، لمـا لهـا مـن"الـذهب األخضـر"يُطلق عليهـا اسـم " الجاصروفا"و"الجوجوبا "وأوضم المقال أن أشجار 

ات فوائــد اقتصــادية وبيةيــة متعــددة؛ لكونهــا مقاومــة للجفــاع، فضــلًا عــن كونهــا أشــجارًا معمــرة ذ

اسـتخرا  ملوحة عالية، مُشيرًا إلى أنها صعد مصدرًا مهمًا للوقـود ال يـوي الصـديق للبيةـة؛ حيـث يـتم

.ةزيوت الم ركات الثقيلة من هذ، األشجار، كما صُستخدم زيوصها في صناعة اإلطارات المطاطي

وأضــاع المقــال أن هــذا المشــروه يهــدع إلــى خلــق شــراكة وثيقــة بــين الــدول الــثالث لتعزيــز الب ــث

مار العلمي وصبادل الخبـرات العالميـة فـي هـذا المجـال، األمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى زيـادة فـرص االسـتث

ول الخـام، والتوسع في زراعتل في المستقبل، ال سيما وأنل ال يقتصر فقط علـى زراعـة وبيـع الم صـ

.، ثم صصديرها إلى الخار "الجاصروفا"و" الجوجوبا"بل يتم استخالص الزيوت من أشجار 

ي ضـمن ذلـ  المشـروه الثالثـ" الجاصروفـا"و" الجوجوبـا"وأوضم المقال أن اختيار مصر لزراعـة أشـجار 

ا، هـذا يرجع إلى موقعها االستراصيجي المتميز، فضلًا عن مناخها المعتدل، ووفرة األيدي العاملة به

ا بها، األمـر باإلضافة إلى سهولة الوصول إلى الميا، الجوفية، وميا، الصرع الص ي المعالجة ثالثيًّ

.الذي يجعل مصر دولة رائدة في هذا المجال

رينمو في مص" الذهب األخضر.. "نبات الجوجوبا كوقود للم ركات
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وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــار المقـــال إلـــى أن العـــالم يتجـــل فـــي الوقـــت ال ـــالي ن ـــو اســـتخدام زيـــوت 

قـود األحفـوري، الم ركات النباصية التي صت لل وال صضر بالبيةة، وذلـ  بـدلًا مـن الزيـوت الناصجـة عـن الو

مـــن أهـــم بـــدائل زيـــوت الم ركـــات االصـــطناعية التـــي صســـتخدم فـــي" الجوجوبـــا"مُشـــيرًا إلـــى أن زيـــت 

نوهًـا م ركات السيارات الجديدة، ال سيما وأنـل أقـل صكلفـة وأكثـر كفـاءة مـن الزيـوت االصـطناعية، مُ

ربيـة يُسـتخدم حاليًـا فـي معظـم الـدول الغربيـة كزيـت لم ركـات الطـائرات ال " الجوجوبـا"إلى أن زيت 

.والطائرات األسره من الصوت، باإلضافة إلى سفن الفضاء والصواريخ

ــا، أكــد المقــال أن شــجرة الجوجوبــا صتســم بعــدد مــن المميــزات، أبرزهــا أنهــا ص تــا  إلــى  3م1000وختامً

ــا للز ــا مثاليًّ راعــة فــي فقــط مــن الميــا، ســنويًا، كمــا أنهــا نبتــة مقاومــة لُفــات واألمــراض، وصُعــد نباصً

الصـــ راء، مشـــيرًا إلـــى ضــــرورة بـــدء مختلـــف دول العـــالم فــــي صدشـــين مشـــروعات لزراعـــة أشــــجار 

 د مـن ، ال سيما وأن مشتقات هذ، األشجار قد صُسهم بشكل مباشر في ال"الجاصروفا"و" الجوجوبا"

.االنبعاثات الكربونية، فضلًا عن كونها صدخل في العديد من الصناعات والمنتجات








